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ة وال ـــام اتـــ  اذلـــو   والصـــا ,بـــوت وا وادلت ـــكا وال  لـــو  والعطمـــ  وال ـــت وناحلمـــد مل ادلد ـــ   
 :أمو بعد ,ينو زلمد وات  آله وصحبه ومن تبعهم بإح ون إىل لكم الدلناألمني نب

طــ    حـد هـه  ساــول  تك يـه وإسلــو  إل ,إىل اإلخـكة األحبــول القـوعمني اتــ  أمـ  امل ا  ــ  م ـونفـ
ا دحــوم  ل ــكن  وسهــواخلوصــ  أو أ   ــكة  اإلسهــول أو ال ــكاس  أو القــكاا الدعومــ  مــا  ــكاا م وفحــ 

إخكاننـو  ت و لو لك كعوذلك  ,ا ز الع   ل  ا الغوبوا واتبولادل   وأ ادلدن وادلنشآاا  البيكا ال  ل 
وألضو إلجيو  ف ص  ادلنـووسة وانن ـحول  ,فيهم صوبواحدوث القد  واإلا أا  ال وغكا و  نلاجملوهد

فأاـأل امل  ,بأل ـ  ال ـ   أاطـم اإلخاـون ا أاـدا  امل حـداثلك ألضو إلو ه ,اآلمن بإذن امل تعوىل
ون تباتــكا اتينــو بــآساع م وا ماحــوت م إلخــ ا  هــها  ,ها اتهــد ادلدكا ــابــ هوأهت ــ اإلاــام   تعــوىل أن لن ــا

 .ادلك كع

فــإن هــد   ,احلــ  مــن أ ــ  إن تقوتــ  ن أنــك اتــم اليقــنيي اجملوهــد اذلمــوم ن بــد أن تعتــم أخــ أولا 
 ادل دضـــع ني مـــن ادل ـــتمني ونصـــ ة , ـــهومـــ  اخلافـــ  اتـــ  أس وإ  ,اجملوهـــدلن اليـــكم هـــك إاـــا   تمـــ  امل

 .وأنقو  من منهج أص و فمو أو حهو من سال  ومو  ,القوبعني حتت وطأة   وا ال وغكا وظتمه

 مـــن   امله  )ولينصــ نم  :حيـــا  ــول ا زل ــم الدنزلـــ  ,أنـــك مدلـمـد منصــكس بـــومل تعــوىل و نــد  أخــي وااتــم
ــلن   صــ  م مــن بعــد  ه  لن  ذا المــ  م فمــن  خيــهل   ل ــم وإن   فــا غولــ    م امله  ه صــ   لن   إن  ) :  ( و ــول تعــوىلصه

 .وات  امل فتيدك   ادلدمنكن(

ولــك بعــد حتيــا ال  ــ  والطتــم وال غيــون واذلــكان  والــهل واخل ــ انواتــ  النقــي  مــن ذلــك فــإن اذلز ــ  
ـي  وَ و أهولـ ـِ ك  ههـم  و  ـهك ) : ول تعوىل, حني  ه ِإنم المِهلن       هوا  ل ن تـهغ ِِن  ا نـ ههم  أ م ك اذلههم  و ن  أ و ن  هههم مِّـن  التهـِه ل 
ِبيِ  التهِه ف   يهنِ قهكنـ ه و ُثهم ت  هـكنه ا ت ـي ِهم  ِإنم المِهلن       هوا  لهن ِ ) :( و ول تعوىلالنموسِ  قهكن  أ م ك اذل هم  لِي صهدُّوا  ا ن ا 

 .(ح     َة ُثهم لـهغ ت بهكن  و المِهلن       هوا  ِإىل    ه نمم  ُيه ش  هون  

 ,ك أاـــدا  امل بدـــبعحهم واـــد هم وادـــو هم وإاامهـــم ـــيفإلـــون أن خيأخـــي اذلمـــوم إن اتمـــت ذلـــك 
 وهها ن لعِن  ,ف   ذلك ه ا  وصيوح خعول  و  اط الشيوطني  ولقط ُي ي اند وخو صكل  األاد
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ولي ـكا  ,أنِن أ ت  مـن لـأن العـدو وتدسلبوتـه وااـدعدا اته ل ـن مقصـد  أن  تـكبم تدق ـا هتعـو و بنـو
مـــن  أ ـــ  وأاطـــم نـــ بـــ  إن لـــعوا  امـــ أة مدم ,كل اخلاعـــ فقتـــكبم أ ـــ   تـــ ,أهـــا حلمـــ  ال ـــاح

مـن ألـدهم  بنـو  يـكش ادل تـدلن   اـدعد  د و وحـدلاو وانط  الدوسلخ ,لعوا   يش ال وغكا بأا  
ل كنــه اتبواــو ألهنــم لع فــكن احلــ   مــو لع فــكن أن  ــهم وخيو , ــآل اــتكل وآل صــبوح وآل فــان وفــان

 ,وهـم لعتمـكن أن او بـ  ذلـك  هـنم وبـ   ادلصـر ,هم الدعوا  ا الـدنيو واآلخـ ةأأن فتدهن ,لشهكاهتم
ت   فيهو مد  خكفهم وت   هم  , اون امل إىل تصكل هم ن دحوموهتم والدبو وهتم ما  ند امللوانط  

ك ومــو خ ــي مــن تصــكل  ن لــذ ,اكن اإلاــام أو ادلــنهج احلــ هــها وهــم لــدم  ,مــن اإل ــدام وهتــا  تــكبم
 .لع  كنه أطم وأاطم

حوا  ال أس والصـدس  وهك ادل واب  فولكاحد منهم لقدحم العش اا  ,اجملوهدلن الصوب لن أمو ابو  امل
وانطــ   ,ونــهطلدمــا ادلــكا م , ــك  العز ــ  ,سابــط اتــأش ,  إن  ــوحك الاغــ ون جتــد ,تعــوىل بــإذن امل

ومز  ألا   , و وت  ون هت , ات  املساون امل إاام اجملوهدلن وح م نط ن واقتك وام  مدك َا 
 .أول ك اتبنو 

ااتم ل اون امل أن ط لق  ا دحوم ادلدن وادلنشآا ا هـها الـزمن مـن ِ ب ـِ  ايـا القـك  الع ـ  ل   اثانيا 
ــــا ااــــدانو  تــــدم ب  لقــــ  واحــــدة ــــ  أو الدقنيــــ   غولبــــوَ  وختدتــــا فقــــط ب ا ااــــدعمول األ هــــزة اإلل موني

وتدم  ,ح   ت كس     ول  ا اجملول الع     والدقِن اإلل موني  واأل موس الصنواي  وال وع اا ات 
 : كاا العومل   حدة بوخل كاا الدولي  وذلك اند  العمتي  الكا

 (.م ون و ك   –أخ    –لاصيده ) حتدلد اذلد  (3
 .من قده ومو لدعت  بو من معتكموا أخ   اادابوساتي  ان اا معتكموا (1
  وحت  وته.وو ك   الدحدلد الد ي  دل ون إ ومده  (1
  .حتدلد الك ت ادلنوا  لتعمتي  (4
مــو لــدم الد كلــ  بعــدة أطــكا  ا ــ  ل  واــو ة  ,منوفــههو غــا وت كلقهــو وإزلوصــ ة من قــ  اذلــد   (5

 .اكا   ون مبا أو مزسا  أو غر  ,واادابوساتي  تندهي ب ك  حكل م ون اذلد 
 .ا ض اناد ام مب  اا الصكا أحيونو (6
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وااـدعدا  رلمكاـوا اإلاـنو  دتهيـدا  حتدلـدا و مكهنـو حـكل م ـون اذلـد حت ن رلمكاوا ان دحوم  (7
 .لالدبون

ا حتدلد م ون  لكه  أو لدلدة وأحيونو إن  ون هنون مقووم  ,ان دحوم إن مل ل ن هنون مقووم  (8
 بول ومــ  إمــو ادلبــاو  ادل ــون لهن ــا ,أو فشــ  القــكاا ادلقدحمــ  ا الدغتــ  اتــ  اخلصــم ,اذلــد  بعينــه

 .                                                                                                    .اأخر  حاول كن هها  اعمو  بوألاتح  الاقيت  أو ادلد ع اا أو ال وع اا

 .امكموَ  أغت   كاا م وفح  اإلسهول ا العوملهي ط لق   اوبقو  مو  تته   و ,هه  هي اخل كاا

إمــو جتمــا سا تــ  أو  ,اذلــد  وذلــه  ال  لقــ  ايــ   بــر ل مــن ا جتمــا  ــكاا ان دحــوم حــكل من قــ 
عـد أهـدافو اـهت  وتدـي  وهه  الدعمعوا ته  ,مص حوا وايوساا أو جتما ا ال وع اا أخنو  اإلنزانا
و ــد أسفقــت  ,أ ــ اس فو حــ  بــو حــداثوإ ,ف صــ  منواــب  واــهت  لتمعوهــدلن لضــ بو وب ــ   ب ــي  

 .طه  فيهو تتك الدعمعوا ادلغ ل  فونط هوكس اليت ت  بع  الصه 

ايــكل و  ,تتــك العمتيــوا واناــد و ة مــن الاغــ ة ال ــول   الــه   إحــد  ال ــ   ا مكا هــ  هــه  اثالثاًً
 :  ن اناد و ة منهو ا ادة أليو  مهم  ألضو وهي ا ان دحوم هه  ال  لق 

 .ادلنووسة (3
 .وإخا  ادل ون إجيو  ف ص  انن حول (1
 .إسبون العدو (1
 . ع  العدو لض   لدغير ت دي وته (4
 .مهو م  مكازلن ادلع    من مدافا إىل  ت (5
 . د  أ   اد  شل ن (6
                                                                                                    .الد وفد ا ادلكا ه  (7

 بــإذن نيحـ  ت ــكن ادلكا هـ  واخل ــ  نـو حدو  ,و ـ  إليهــو ا و ـت ادلع  ــ تــداك احلوهنـون أمــكس أخـ   
 :امل تعوىل ن بد من الدويل

 .الددسل  واإلادا  اتيد  دس ادل د وع وخصكصو ات  خ ط ال كاس  (3
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  .ن الدوساا األمني   دس ادل د وعإتقو (1
 .هتوون إمهول أو المتي  خل   ال كاس  من أول اواوا نزول ادل ون وبدون (1
 .دوس من  ب خته  ومنوط    أو بيكاٍ  ما بعضهو بيكاٍ بيٍت أو     واألن و  اليت ت بط بنيح   اخلنو (4
أو اذلكاتـا  ,ما  ااـدادام هـوتا البـول   د  بكاوع و د ت كن  , دلدةٍ  اتصولٍ  ط  ِ  اادادامه  (5

حيا   ننو  ع  لب   سل ي  ت بط بني  ,اليت ت دادم ا  اخ  البيكا بني الغ   وبكاا   ال تك
دــوب ل نــومج م ا بــ  أمــِن  ــد ن ل ت نــو و هــه  الشــب   حتوطبَعــ ,دعــ ض لتم ا بــ اــدة م ا ــز بــدون أن ت

  ن اادادام ط لق  انتصول بولتيزس أو بأ هزة تق ل  الصـكا  و هلك ,  أن ت كن حتت نط نوك ا
وهـي ت ـدادم  ,وذلـو  واعـ  اتـ  لـب   اننمنـت لدصـنيعهو ,البعيد وهي أ هزة تبوع بعضـهو ا ال ـك 

  ,مــن  بــ   ــكاا األمــن لتدع ــ  اتــ  األلــاوص مــن م ــوف  بعيــدة بدق لــ  أصــكاهتم و ــوع حــدلاهم
وبعضـهم ل ـدادم  ,مـن بهعـد نـواا ـدادمهو هـكاا الصـيد ألضـو ا الدعـ   اتـ  أصـكاا احليك ل مـو 

لــوسة الضــكعي  بــأ ام التيــزس أو ال شــوفوا ادلتكنــ  وألضــو   ــن ااــدادام اإل ,التيــزس ا  تــ  الصــكا
واـــن بهعـــد و  ـــن ألضـــو ااـــدادام الصـــنو ل  ادليدـــ  وغـــر ذلـــك مـــن ال ـــ   الشـــوعع  لااـــدادام انـــد 

 .اجملوهدلن
  ــن  بكااــ   أ هــزةوخوصــ  سلوب اتــه الــيت ل ــدادمهو ا ادليــدان  الدصــنت اتــ  اتصــونا العــدو (6

أو بغنيمدهــو مــن أفــ ا  اناــدابوساا ادلن ــ  لن بــدون  ولــ  أو  ,بــوعاحلصــكل اتيهــو بشــ اعهو إن  ونــت ت
ومنهـو مـو لع يـك  ,و مغنوطي ـي  ا اذلـكا وهنون أ هزة تبوع لتبحا ان ادلك ـوا ال هـ   , كاا األمن

 .ح  ادل وف  واته  لدتك ادلك وا ادلنباق  من  هوٍز مو
 .إتقون  وسة ادلد ع اا والدش لك وااداداموهتو (7
ُث احلـــهس مـــن الدهـــوون والد ـــكلا والدأ يـــ  فهـــه  لي ـــت مـــن صـــ وا ادلـــدمن نوهيـــك اـــن احلـــهس  (8

وإن من العوس اتينو أن ل كن بنوا بِن األص   وال وم ألد از   ومه  ا القدول  ,ادلدمن ادلقوت  اجملوهد
 .اخلنو   من بع  س ولنو وانادعدا  وح  

 . دوادلبوغانادادام الصحي  لعنص  ادل و أة  (9
 و ف صــــ اننقضــــوض اتيــــه  وإصــــوبده  ولــــ  صــــدم  واــــك  تع ينــــو ف صــــ ول خ ــــ  العــــدو إفشــــ (31

 :وذلك بعم  الدويل ا آن واحد منانن حول اآل
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 طبيعيـ   مكانـااـكات  و وطـ   و  ومبـونٍ  مـن اـوحواٍ  ووماحط  مـو حكذلـ ,النط  دل ون اإل وم  وادل ا ز -
  .وصنواي  وغر ذلك

انــدهو اــك  نــ   أن العــدو ن بــد لــه مــن أن  ,اــك  لــداهم ادل ــونُث ندايــ  أن لــك  ــون العــدو  -
ُث ن بــد لــه أن  ,ا اــوحٍ  أو اــوحوٍا منواــب  لــه ا ادلن قــ  جتدمــا اــيوساته وم  بوتــه اامتــ  بــوتنك 

وألضـو ن  ,ولقـدحم لمصـدحـ   ,وألضو ن بـد لـه أن لدحـ ن مـن أمـو ن معينـ  ,لداه اكات  منواب  له
 وأمـو ن لنـزل اتيهـو ,وأمـو ن أخـ   لضـا اتيهـو  نوصـيه ,بـد لـه مـن أمـو ن لضـا فيهـو أاـتحده الاقيتـ 

وم ــون آخـــ  لتقيـــو ة  ,هوغولبـــو مــو ت ـــكن اـــ   مبــا اذلـــد  أو   لبــو منـــ ,اتنــك  بول ـــوع اا ادل وحيــ 
 .والدصكل  إل اسة ادلع    وغر 

هـــو م أو ادلقـــدحم وننطـــ  ونـــدسس تتـــك األمـــو ن ادلنواـــب  اآلن اتينـــو أن نضـــا أن  ـــنو ا مك ـــا ادل -
زلن ني أو خرة ادلك ـك لن  الدساا  من ادة أف ا  ا   لنيلك ا  كاتنو وم  بوتنو بو ون بد أن ت كن 

 .إ ونو وذ و  واقا

هـي ادلكا ـا ن  ـهو الـيت  اد  ض ات  العدو اختوذهو ا حول  ادلدامه  واذلعكم اليت كا اادل إن هه ُث  -
ه نصــيبو  ون شــ  ا دحومــه نشــ  ح  ــ  العــدو والــيت مــن خاذلــو ن ــد يا أن نبــِن اتيهــو خ دنــو الدفوايــ 

 .وال ك   بوإلسبون

ُث ن ع هو ا  ,ا حول  مدامهده لنوو لتعدو د نوهو فاَ األمو ن اليت أا هه  ا زسع العبكاا ادلد ع ة -
وخــ  أخـــي اذلمـــوم أنـــك  ,الك ــت ادلنواـــ  إمـــو بولااـــت ي أو بأاــان الد عـــر أو بولدشـــ لك ادلنواـــ 

 مـو   ,تـ ب هم وتاـر الـها  ا  تـكبم خوصـ  إن ااـدهدفت  ـبوط العمتيـ و  ,ادحصد مـنهم العشـ اا
 .امل تعوىل بإذن ادع ي لن  ك وإخكانك ف ص  انن حول واخل وب من ال ك  واحلصوس ب   اام

 اننشـــغول ا اـــك  فعـــ  لـــي  ولـــن ل ـــد يا ,هـــه  ال  لقـــ  اـــك  جتعـــ  العـــدو لغـــر مـــن ت دي وتـــه
 ـــكا اتيـــه ف صـــ  ت وبولدـــويل ,شلـــو جيعـــ  الـــبط   له ـــ ض اتـــ  ح  دـــه ,والدشـــ ل وا بحـــا اـــن األلغـــومال

 ناــدادام ا هــه  احلولــ  لضــ   العــدو و ــد ,ولدــي  لتمعوهــدلن ف صــ  لمتيــ ٍ مــو , دــوادلبوغادل و ــأة 
 .ك الدن ادل -سلول  ومدفعي -األاتح  الاقيت  



 

 [8 ] 
 

 الدكا ـد ك ـامهـك ح ـ  اخلنـو   األس ـي  مـن  ,هـوأمو األاتح  الاقيت  وادلدفعي  فمن خـر ال ـ   لد و ل
اخلنــد  أو الن ــ   بــرة  تمــو   و تمــو  ونــت م ــوف  ,ود منهــحــأن لدك ــا العــدو خــ وب   خــ  ا ــا أمك إىل 
و  ـن ألضـو ح ـ  أن ـو  بـني البيـكا لتدنقـ  مـن  ,أخنـو  ال ـكاس  لألفـ ا  آمنـو ومتعـأ حصنو ذلك  ون

 .بيت آلخ  وح  خن ب من  اع ة اخل  

وهـها األمـ  ن  ,بـَ  و صـ وواألم  اآلخ  اله  لتعأ إليه العدو هـك ااـدادام ال ـوع اا بـدون طيـوس م ا 
ال وع اا  وادم احل    م تقو أخنو  حتتي  تتك ,واا ه اخلنو   واألن و  حتت األسض   ول أ دتت ه 

اكا   ون ليا أو هنوسا  ولدح ن  اخ  األن و  أو الغوبوا ال اي   أو ا  ,ا م ون م شك  لت مو 
 .و ت و ك  اح   اي   أو أم وس أو غبوس أو  بول

الــيت   ــن لتعــدو أن لداــههو ا حولــ  ااــدادامنو وأظــن أن هــه  الد دي ــوا هــي ن ــ  الد دي ــوا 
أمو غرهو فولعدو ُيدوب لك ـت طكلـ  حـ   ,با  ادل تمني ال  ة اوخوص   يكش  ,لت    اليت ذ  اه 

ـــــوساا اتهو لـــــ   لغـــــر مـــــن ت دي وتـــــه ب  لقـــــ   هسلـــــ  وخصكصـــــو ا هـــــه  األحـــــداث ادلد ـــــوسا  والدي
 .لنديع  ادلبه ة بإذن امل تعوىلوامون ا ,وا بها المتي وابدأ ,فدك تكا ات  امل إخكاين ,ادلدصوادة

  :توجيهات
ل ال عي ــي  ا عــ  مــن األاــبوصل  لنــو فيدخــه ا اــني انادبــوس أو إن  ــون هنــون م ا ــز أخــ   توبعــ -

 .-ال كاس  اليت نضعهو لدتك ادلن ق خ   -تكزلا تتك ادل  ز 

تق  فيهو اخلدموا وتندش  فيهو ال ك   ل هكل  تن يـه   قرة اليتلاتينو اادادام األحيو  الشعبي  وا -
ل ــن اتهــد  ــد  , ــهلك  أن ذلــك شل ــن ا  اخــ  ادلــدن واألحيــو  ادلنطمــ  وال ا يــ  مــا ,ت تيبوتنــو فيهــو
 .لداز دواألابول األمني   د ت ,لدضواا

 :فوائد
ا ادل دشــ يوا هنــون ال اــر مــن األ هــزة ادلك ــك ة ا ال ــك  أو ادل ــدادم  مــن  بــ  احل كمــوا  -

ا لصــع  ولــ  وا انتصــونا ولــ  وا الزسااــ  والدت ــوز وأمــو ن  اــرة  ــدَ  ,واإل اساا اتــ  اخدافهــو
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و اــر منهــو ن ــد يا لــ ا هو  ,تتــك األ هــزة هــي ا مدنــوول ألــدلنو ون ــد يا احلصــكل اتيهــو ,حصــ هو
ولــ ة بــدون تعــدل  أو إمــو بواــدادامهو مب ,اواناــد و ة منهــو ا اجملــول الع ــ    وبشــ   فعــول  ــدَ 

تشـــكلش أو  أ هـــزة زة اتصـــول أو ـــأ ه  ,بإ خـــول تعـــدلاا اتيهـــو أو ااـــدادامهو مـــا أ هـــزة أخـــ  
 اخل. .. د ت عر أو 

 كخوصــ  مــن اننمنــت فهــتــك األ هــزة واــا ادلعتكمــوا انهــو فـا تععــز أخــي اذلمــوم ا البحــا اــن ت
 .  معتكموتنو 

الدنبــه  مــا- والــ امج الع ــ  ل  ادلدداولــ  اتــ  أ هــزة اإلاــام الكخوعقيــ  نــو أن ن ــد يد مــن األفــاماتي -
ت دي وا مع ف  و لنو لتمعتكموا الع   ل  و ا مهمَ حيا أهنو تعد  مصدسَ  ,-لتمحهوساا الش اي  فيهو

اتينـو   بـوامل نه هـي نعمـ  م ـف ,العدو وطـ   ااـدعمول األ هـزة اإلل مونيـ  ادلادت ـ  ا اجملـول الع ـ   
ا مـن تتـك ادلعتكمـوا نو صـ  أن  اـرَ  ومـا ,بـدون أن لشـع والنو اتـ  ألـد  ال  ـ ة وال كاغيـت  او هوو 

ومــو بقــي مــن احلتقــوا  ,ادلعتكمــ  الكاحــدة هــي حتقــ  ا ات ــت   ــد ظ  نــو بــو تبقــ  ل ــن ,أو مبهمــ 
 .تعوىل ادل قك ة اك  صلدهو ا م ون آخ  بإذن امل

ل ـد يد    ـن أن فيـه فكاعـد اـ  -نينعـوال-ادلكا ا اتهو لـ  ا ـه  ات تم أو  دول مع وض يهنون ف -
 .اجملوهد ادلقوت  منه

 د ـ  اناــدعمول ا معتكموتنــو واتصـونتنو واــوع  األمــكس تمــو ااـدادمنو الكاــوع  البداعيــ  اتـم أننــو  ا -
 , شــا أاــ اسنوالع ــ  ل  وبعــ  األمــكس القدوليــ   تمــو اعــز العــدو اــن مدوبعدنــو أو الكصــكل إلينــو أو  

 ,أاــدا  الــدلنداــه  واــدة أاواـي  ت ــكس وت تــ  وتـنطم ا مكا هدنــو اليــكم مـا وهـها مــن ادل ـ وض أن له 
ابدــدا  بودل  بــوا ال ضــوعي   ,ألن أغتــ  األ هــزة اإلل مونيــ  الــيت تصــنا اليــكم وخوصــ  ا رلــول احلــ ل

عتكمــوا أخــ   اــن مك عهــو واتــ  م ذلــو أ هــزة ت شــ هو وتدعــ   اتيهــو ,وصــكاسخيهو إىل أصــغ  الق ــا
ا مت ت كل هـو ت ـكل َ  ذاإن إ ,افعدو  مكا هـ  العـدو ادلصـنا لدتـك األ هـزة  ـعيا  ـدَ  ,وغر  بودلقوب 

 .فعند ذلك ت كن النديع  شلدوزة خوص  إن  ونت من مقوت  ا ابي  امل ,ه العدوموهيد   ن لدسنه 

فعت  ادل ـتمني أن لبـدأوا  ,فدي   كل  او ل   وه ة ألادا  امل -بإذن امل- و ول  اخلاف  ادقكم   لبَ  إن
من اآلن بإنشو  أاواوا ادلدا وا الع   ل  واحل بي  واإل اسلـ  وان دصـو ل  والدلنيـ  والصـحي  و وفـ  
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ون حتق ن مـن  ,او غدَ و لوسلَ  هو ص حَ ك فضا لبندك اليكم ت   ف ,والبنو  واألاوس لبدأ بتبن  ,ادلدا وا
 .واادعن بومل وتك   اتيه ,وادلع و  لي َ 

   بعد األخه بوألابول ادلم ن  األم  األخر واألهم ا ذلك  ته هك الدك   ات  امل از و 
 .(هه به    ح   ك  هه فـ     املِ ت  ا       م ك  دـ  لـ   ن  م  و  )

 
 
 و دبه

 بدس الصبحي
 

 ا اكا إلخكان م اجملوهدلن
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